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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,

denumit în continuare D.R.P., se organizează și funcționează ca

structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru

al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțat de la

bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al

Guvernului.

(2) D.R.P. are sediul în municipiul București, strada Muzeul

Zambaccian nr. 17, sectorul 1, putând să își desfășoare

activitatea și în alte sedii secundare achiziționate, închiriate,

deținute ori utilizate în orice altă modalitate prevăzută de lege,

ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) D.R.P. elaborează și aplică politica statului român în

domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, în sensul

prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor

de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 2. — D.R.P. are următoarele atribuții:

a) inițiază, prin Secretariatul General al Guvernului, cu avizul

Ministerului Afacerilor Externe, strategia multianuală privind

relația cu românii de pretutindeni, precum și alte documente de

politică publică necesare desfășurării activității sale, aprofundării

cooperării interinstituționale și aplicării unei abordări unitare la

nivelul Guvernului României, în ceea ce privește relațiile cu

românii de pretutindeni și facilitarea integrării diasporei în statul

de cetățenie sau de reședință;

b) contribuie la promovarea drepturilor și a intereselor

românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele

internaționale relevante și cu respectarea principiilor

fundamentale ale dreptului internațional, în mod deosebit,

principiul suveranității, principiul integrității teritoriale, principiul

neamestecului în afacerile interne și principiul pacta sunt
servanda, și cu respectarea atribuțiilor în domeniu ale

Ministerului Afacerilor Externe;

c) acționează pentru întărirea legăturilor cu românii de

pretutindeni, susține și promovează identitatea etnică, culturală,

lingvistică și religioasă, conservarea patrimoniului cultural și

păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul persoanelor

aparținând minorității române;

d) elaborează și aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituții

cu competențe în domeniu, politica statului român în domeniul

relațiilor cu românii de pretutindeni;

e) elaborează, propune, avizează, supune aprobării și pune

în aplicare strategii naționale și programele guvernamentale și

sectoriale, precum și proiecte de acte normative consacrate

consolidării raporturilor statului român cu românii de

pretutindeni;

f) inițiază și dezvoltă colaborări cu asociații, unități de cult și

organizații ale românilor de pretutindeni, precum și cu autorități

centrale și locale relevante din statele de cetățenie și/sau

reședință, cu unitățile de cult recunoscute legal și organizațiile

neguvernamentale;

g) inițiază și participă, prin experți proprii desemnați, la

întâlnirile grupurilor de lucru, ale comitetelor interministeriale sau

ale organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale ori

religioase din țară și din străinătate, în cadrul cărora sunt

abordate subiecte în legătură cu domeniul său de activitate;

h) acordă, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul

acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele,

proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de

pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora,

precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei

prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

pentru această activitate, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, finanțări nerambursabile și alte mijloace

de sprijin material și/sau financiar, în limita bugetului alocat;

i) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare și

schimb de informații cu alte instituții publice și private, cu

organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit

competențelor sale, în condițiile legii;

j) participă, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe,

la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale, care

au incidență asupra situației românilor de pretutindeni;

k) încheie protocoale sau documente de colaborare, altele

decât cele menționate la lit. j), cu instituții omoloage din alte

state;

l) participă la lucrările comisiilor mixte în domeniul protecției

drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale,

stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este

parte;

m) dezvoltă, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe,

relații de parteneriat cu organizațiile și instituțiile internaționale

care au competențe în domeniul protecției drepturilor

persoanelor aparținând minorităților naționale;

n) urmărește, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe,

modul în care autoritățile statelor de cetățenie și/sau reședință

își respectă obligațiile asumate în conformitate cu convențiile

internaționale la care sunt parte și cu tratatele bilaterale, după

caz, privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând

minorității române;

o) elaborează, actualizează sau finanțează studii de

specialitate, cercetări, inclusiv privind diaspora, monografii și

sinteze privind problematica românilor de pretutindeni, ghiduri

de reîntoarcere, analize sectoriale, studii de piață și îndrumare

de afaceri, materiale de informare și documentare în domeniul

reinserției socioprofesionale și atragerii de investiții din partea

cetățenilor români emigranți, pe care le pune la dispoziția

cetățenilor români din străinătate interesați de consolidarea

legăturilor cu România;

p) acționează pentru protejarea, susținerea și revitalizarea

tradițiilor și a obiceiurilor românești în zonele locuite de români

de pe teritoriul altor state, în conformitate cu dreptul

internațional;

q) contribuie la promovarea imaginii României în rândul

românilor de pretutindeni prin acțiuni și proiecte proprii finanțate

și implementate în acest sens, contractează servicii de

specialitate, inclusiv servicii de consultanță, promovare și bunuri

pentru realizarea unor activități în vederea îndeplinirii atribuțiilor

sale;

r) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul

Cultural Român pentru înființarea, organizarea și susținerea

activității centrelor de informare ale României în străinătate,

precum și a centrelor comunitare românești în străinătate;

s) susține inserția și reinserția socială, precum și pe piața

muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în

străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, în



cooperare cu ministerele și autoritățile publice centrale sau

locale cu atribuții în domeniu;

ș) colaborează cu ministere, organe de specialitate ale

administrației publice centrale și cu alte persoane juridice, din țară

și străinătate, după caz, pentru promovarea acțiunilor derulate în

domeniile sale de activitate, asigurând o abordare unitară,

integrată, în plan național a problematicii românilor de pretutindeni;

t) poate suporta, în condițiile Legii nr. 321/2006, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, cheltuieli aferente

acordării de premii și cheltuieli de tratații și reprezentare, în limita

bugetului alocat;

ț) îndeplinește atribuții privind gestionarea documentelor

clasificate, în condițiile reglementărilor privind protecția

informațiilor clasificate;

u) îndeplinește alte atribuții stabilite prin acte normative

pentru domeniul său de competență.

Art. 3. — (1) D.R.P. cooperează cu ministere, organe de

specialitate ale administrației publice, alte instituții și autorități

ale administrației publice centrale și locale, precum și cu

organizații guvernamentale sau neguvernamentale din țară și

din străinătate, după caz.

(2) În scopul colaborării interdepartamentale eficiente și al

corelării programelor și acțiunilor privind consolidarea

comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie care

stă la baza relației dintre România și românii de pretutindeni,

funcționează Comitetul interministerial pentru românii de

pretutindeni, denumit în continuare Comitetul interministerial.
(3) D.R.P. asigură coordonarea interministerială în domeniul

relațiilor cu românii de pretutindeni, sens în care, prin secretarul

de stat, convoacă și prezidează Comitetul interministerial pentru

românii de pretutindeni, din care fac parte reprezentanți ai

Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne,

Ministerului Educației, Ministerului Culturii, Ministerului Muncii

și Protecției Sociale, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului

și Turismului, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,

Autorității pentru Digitalizarea României, precum și reprezentanți

ai Academiei Române, Secretariatului de Stat pentru Culte,

Bisericii Ortodoxe Române, ai altor culte și asociații religioase

recunoscute în România, ai altor instituții și autorități ale

administrației publice centrale și locale cu atribuții în domeniul

cercetării lingvistice și educaționale, al reinserției socio-

profesionale și al atragerii de investiții, precum și, dacă este

cazul, ai altor ministere și autorități ale administrației publice

centrale și locale, în calitate de invitați, la inițiativa D.R.P.

(4) Comitetul interministerial se întrunește semestrial sau ori

de câte ori este necesar.

(5) Comitetul interministerial prezintă Guvernului, periodic,

dar cel puțin o dată pe an, rapoarte cu privire la stadiul realizării

programelor de acțiuni specifice.

(6) Secretariatul Comitetului interministerial este asigurat de

D.R.P.

Art. 4. — (1) D.R.P. este condus de un secretar de stat, numit

și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile

legii.

(2) Secretarul de stat are calitatea de ordonator terțiar de

credite.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, secretarul de stat emite

ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) Secretarul de stat participă la ședințele Guvernului și ale

consiliilor, comitetelor și grupurilor interinstituționale, atunci când

ordinea de zi privește aria de competență a D.R.P.

Art. 5. — (1) Organigrama-cadru este prevăzută în anexa

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Încadrarea/Numirea personalului preluat se realizează cu

respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei

categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale

existente la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul

administrației publice centrale.

(3) Personalul D.R.P. este alcătuit din demnitari, funcționari

publici, funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor

Externe și alte categorii de personal contractual în limita

numărului maxim de posturi aprobat.

(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul

propriu al D.R.P. este 79, exclusiv demnitarul și posturile

aferente cabinetului demnitarului.

(5) În cadrul structurii organizatorice a D.R.P., prin ordin al

secretarului de stat, raportat la nevoile instituției și structura de

personal, se pot înființa, după caz, servicii, birouri și

compartimente, în condițiile legii, altele decât cele prevăzute în

anexă.

(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a

prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului de stat se aprobă

Regulamentul de organizare și funcționare al D.R.P.

Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

D.R.P. se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele,

deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile

Secretariatului General al Guvernului, aferente activității

departamentului.

Art. 7. — Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind

organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul

aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2020, cu

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul III „Organizarea, funcționarea și atribuțiile

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni”,

cuprinzând articolele 23—30, se abrogă.

2. La anexa nr. 1 „Structurile, organele de specialitate ale

administrației publice centrale și instituțiile publice finanțate

total sau parțial prin bugetul Secretariatului General al

Guvernului”, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură

cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al

Guvernului, în coordonarea prim-ministrului”.
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PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,

Oana Ursache,

secretar de stat

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Dan Vîlceanu

București, 1 septembrie 2021.

Nr. 927.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 853/7.IX.2021

4

A
N

E
X

Ă
1)

O
R

G
A

N
I
G

R
A

M
A

-
C

A
D

R
U

a
 
D

e
p

a
r
t
a
m

e
n

t
u

l
u

i
 
p

e
n

t
r
u

 
R

o
m

â
n

i
i
 
d

e
 
P

r
e
t
u

t
i
n

d
e
n

i

1
)

A
n
e
x
a
 
e
s
t
e
 
r
e
p
r
o
d
u
s
ă
 
î
n
 
f
a
c
s
i
m

i
l
.

 

O
RG

AN
IG

RA
M

 C
AD

RU
 

DE
PA

RT
AM

EN
TU

L 
PE

N
TR

U
 R

O
M

ÂN
II 

DE
 P

RE
TU

TI
N

DE
N

I 

  

 

 

    

SE
CR

ET
AR

 D
E 

ST
AT

 

N
um

r m
ax

im
 d

e 
po

st
ur

i: 
79

, e
xc

lu
siv

 
de

m
ni

ta
ru

l 
i p

os
tu

ril
e

af
er

en
te

ca
bi

ne
tu

lu
i d

em
ni

ta
ru

lu
i

Ca
bi

ne
t s

ec
re

ta
r d

e 
st

at
   

Di
re

c
ia

 g
en

er
al

 p
ro

ie
ct

e,
 st

ra
te

gi
e,

 
ce

rc
et

ar
e 

i f
in

an
ri 

ex
te

rn
e 

   
   

   
 

Bi
ro

u 
ju

rid
ic

, c
on

te
nc

io
s 

i 
ac

te
 n

or
m

at
iv

e 
   

   
   

   
 

*A
ud

it 
pu

bl
ic

 in
te

rn
   

  
*R

el
a

ii 
pu

bl
ic

e 
i p

ro
to

co
l  

Di
re

c
ia

 p
ro

ie
ct

e 
pe

nt
ru

 d
ia

sp
or

a 
i 

co
m

un
it

i i
st

or
ic

e 
 

* 
In

fo
rm

a
ii 

cl
as

ifi
ca

te
 

Di
re

c
ia

 su
po

rt
 

op
er

a
io

na
l  

 

* 
Ac

hi
zi

ii 
pu

bl
ic

e 
 

*S
e 

or
ga

ni
ze

az
 la

 n
iv

el
 d

e 
co

m
pa

rt
im

en
t  



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 853/7.IX.2021

5

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANȚELOR

O R D I N

privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza

Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea 

unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea

investițiilor cu impact major în economie — Revizia 5

Având în vedere:

— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 760/2021 privind modificarea Hotărârii

Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca

obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie;

— Referatul nr. 584.878 din 2.08.2021 al Direcției generale ajutor de stat,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009

privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și

completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii

Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca

obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 5, prevăzut

în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. — Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se difuzează Direcției generale ajutor de stat, care

va duce la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul

ministrului finanțelor publice nr. 2.659/2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului

elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme

de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în

economie și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii

Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca

obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 813 și 813 bis din 3 noiembrie 2020.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 10 august 2021.

Nr. 991.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 bis, care se poate achiziționa

de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.



MINISTERUL FINANȚELOR 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale

pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează

vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, 

potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal, în situația în care România 

este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale

Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 194/2020 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a

normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru

persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și

anumite livrări interne de bunuri, cu modificările ulterioare,

ținând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a

măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, modificat prin

Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 2.026/2019 și nr. 1.112/2020 ale Consiliului Uniunii Europene,

având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4) și al art. 314, 315 și 315

2

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, al art. 79, 80 și art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa

nr. 741.287 din 18.08.2021,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
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Art. I. — Se aprobă Procedura de înregistrare în vederea

utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele

impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile

sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru

declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor

art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal, în situația în care

România este stat membru de înregistrare, prevăzută în anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — În înțelesul prezentului ordin, noțiunile „persoană

impozabilă nestabilită”, „stat membru de înregistrare”, „stat

membru de consum” și „intermediar” au sensurile definite la

art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal, după caz.

Art. III. — (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul

prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea

adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul

prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. IV. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor

competențe speciale ale organului fiscal central, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie

2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

— La articolul 2, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(5) Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți este

organ fiscal competent pentru administrarea regimurilor speciale

pentru persoanele impozabile care prestează servicii către

persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la

distanță, prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul

fiscal, pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat

membru de înregistrare.”

Art. V. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea

formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor

de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din

27 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

— La anexa nr. 2 — Instrucțiuni de completare a

formularului (015) „Declarație de înregistrare fiscală/

Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru

contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în

România”, capitolul VIII „Categorii de obligații fiscale de

declarare, cu caracter permanent”, rândul 1 „Taxă pe

valoarea adăugată”, la rândul 1.2 primul paragraf se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Rândul 1.2. Se marchează cu «X» în cazul în care

contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România

și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are

obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se

înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent,

înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri

pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din

Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări

intracomunitare de bunuri scutite de taxă ori înainte de

efectuarea de vânzări intracomunitare de bunuri la distanță

conform art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal, care au locul

de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România

și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la

art. 315 din Codul fiscal.”

Art. VI. — Structurile competente din cadrul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, precum și Direcția generală

regională a finanțelor publice București vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. VII. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de



înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia

dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de

telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și

pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit

prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care

România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2017, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. VIII. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

București, 1 septembrie 2021.

Nr. 1.387.

ANEXĂ 

P R O C E D U R Ă

de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile 

care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, 

precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

1. Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană

pot utiliza, în condițiile prevăzute la art. 314 din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare (Codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile

prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au

domiciliul stabil sau reședința obișnuită în Uniunea Europeană,

regim denumit în continuare regim non-UE.

2. (1) Persoanele impozabile care au sediul activității

economice în România sau, în cazul în care nu au sediul

activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu

fix în România pot utiliza, în condițiile prevăzute la art. 315 din

Codul fiscal, un regim special denumit în continuare regim UE,
în următoarele cazuri:

a) efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță;

b) prestează servicii către o persoană neimpozabilă, atunci

când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de

consum.

(2) Persoanele impozabile care nu au sediul activității

economice în Uniunea Europeană și nici nu dispun de un sediu

fix în România, dar efectuează vânzări intracomunitare de

bunuri la distanță care au locul de începere a expedierii sau

transportului bunurilor în România pot utiliza regimul UE în

condițiile prevăzute la art. 315 din Codul fiscal. În cazul în care

există mai multe state membre, între care și România, din care

începe expedierea sau transportul bunurilor și România este

aleasă ca stat de înregistrare, persoanele impozabile sunt ținute

să respecte respectiva alegere în anul calendaristic în cauză și

în următorii 2 ani calendaristici. 

(3) Regimul UE poate fi utilizat și de către persoanele

impozabile care nu au sediul activității economice în Uniunea

Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea

Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România și aleg

România ca stat membru de înregistrare. Persoanele

impozabile sunt ținute să respecte respectiva decizie în anul

calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici. 

(4) Regimul UE poate fi utilizat și de persoanele impozabile

care au sediul activității economice în România sau, în cazul în

care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană,

dispun de un sediu fix în România și care facilitează livrarea de

bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal.

(5) Regimul UE nu se poate utiliza de către persoanele

impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care și-au

stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România,

pentru serviciile care au locul prestării în România. Îndeplinirea

obligațiilor fiscale rezultate din prestarea acestor servicii se

realizează potrivit regulilor generale aplicabile în materie de

TVA, fără utilizarea regimului special.

3. (1) Persoanele impozabile care au sediul activității

economice în România sau, în cazul în care nu au sediul

activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu

fix în România pot utiliza, în mod direct sau prin desemnarea

unui intermediar, în condițiile prevăzute la art. 315

2

din Codul

fiscal, un regim special pentru vânzările la distanță de bunuri

importate din teritorii terțe sau țări terțe, denumit în continuare

regim de import.
(2) Persoanele impozabile care nu sunt stabilite în Uniunea

Europeană pot utiliza regimul de import prin desemnarea unui

intermediar sau în mod direct, dacă sunt stabilite într-o țară terță

cu care Uniunea a încheiat un acord de asistență reciprocă al

cărui domeniu de aplicare este similar celui al Directivei

2010/24/UE a Consiliului și al Regulamentului (UE) nr. 904/2010

și efectuează vânzări de bunuri la distanță din respectiva țară

terță, în condițiile prevăzute la art. 315

2

din Codul fiscal.

(3) Persoana impozabilă desemnată intermediar este

înregistrată în România, potrivit art. 315

2

alin. (12) din Codul

fiscal, pentru utilizarea regimului de import dacă are sediul

activității economice în România sau, în cazul în care are sediul

activității economice în afara Uniunii Europene, dispune de un

sediu fix în România.

(4) Regimul de import poate fi utilizat și de către persoanele

impozabile care nu au sediul activității economice în Uniunea

Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea

Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România și aleg

România ca stat membru de înregistrare. Persoanele

impozabile sunt ținute să respecte respectiva alegere în anul

calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici.

(5) În situația în care intermediarii nu au sediul activității

economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe

sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix

în România și aleg România ca stat membru de înregistrare,

trebuie să respecte respectiva alegere în anul calendaristic în

cauză și în următorii 2 ani calendaristici.

4. Prezenta procedură se aplică pentru îndeplinirea

obligațiilor de înregistrare și de declarare a taxei pe valoarea

adăugată de către persoanele impozabile care optează să

utilizeze regimurile speciale prevăzute la pct. 1, 2 și 3 și care

aleg România ca stat membru de înregistrare pentru toate

operațiunile supuse regimului respectiv.

5. (1) Competența pentru administrarea regimurilor speciale

prevăzute la pct. 1, 2 și 3, utilizate de către persoanele



impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare,

revine Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din

cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București,

denumită în continuare organ fiscal competent.
(2) Organul fiscal competent gestionează activitatea de

înregistrare și de declarare cu ajutorul sistemului informatic pus

la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din

cadrul Ministerului Finanțelor.

CAPITOLUL II

Prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia

dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 

și art. 315

2

din Codul fiscal

SECȚIUNEA 1
Înregistrarea în vederea utilizării regimului

6. (1) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea

unuia dintre regimurile speciale de la pct. 1, 2 și 3, în situația în

care România este stat membru de înregistrare, trebuie să

depună în format electronic o declarație de începere a activității

la organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile

art. 314 alin. (3), art. 315 alin. (3) și art. 315

2

alin. (6) din Codul

fiscal. Declarația de începere a activității se depune și de

intermediarul care acționează în contul persoanei

impozabile/persoanelor impozabile care optează pentru

utilizarea regimului de import de la pct. 3.

(2) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană

care optează pentru utilizarea regimului non-UE sau a regimului

UE și alege România ca stat membru de înregistrare trebuie să

depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a

stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene

și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.

(3) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în

România și care și-a stabilit sediul activității economice sau un

sediu fix în România care optează pentru utilizarea regimului

UE sau a regimului de import ori un intermediar care acționează

în contul persoanei impozabile care optează pentru utilizarea

regimului de import cu stat de înregistrare România, care are

sedii fixe și în alte state membre, înscrie în declarația de

începere a activității și datele de identificare ale tuturor sediilor

fixe din alte state membre.

(4) Pentru utilizarea regimului non-UE, declarația de

începere a activității trebuie să conțină informațiile menționate la

art. 314 alin. (3) din Codul fiscal, iar pentru utilizarea regimului

de import declarațiile de începere a activității trebuie să conțină

informațiile menționate la art. 315

2

alin. (7), (8) sau (9) din Codul

fiscal, după caz.

7. Declarația de începere a activității se transmite electronic

utilizând mesajul electronic comun prevăzut în anexa I la

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei

din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în

ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele

impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile

și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări

interne de bunuri.

8. Declarația se completează și se depune, prin intermediul

portalului electronic pus la dispoziție de Centrul Național pentru

Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, de către

orice persoană impozabilă care intenționează să utilizeze unul

dintre regimurile speciale, în situația în care România este stat

membru de înregistrare.

9. Certificatul utilizat pentru semnarea declarației de

începere a activității trebuie înregistrat pe portalul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor în vigoare

privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la

distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și

contribuabili.

10. (1) Persoana impozabilă sau intermediarul (pentru

regimul de import) este înregistrată pentru utilizarea unuia dintre

regimurile speciale, dacă îndeplinește următoarele condiții

cumulative:

a) nu este deja înregistrată pentru utilizarea acelui regim

special într-un alt stat membru;

b) nu se află în perioada în care i s-a interzis să utilizeze

regimurile speciale (perioada de carantină definită la secțiunea

a 2-a lit. D).

(2) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea

regimului UE, precum și intermediarul care optează pentru

aplicarea regimului de import în numele unei persoane

impozabile sunt înregistrate pentru utilizarea acestui regim dacă

îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), dacă sunt

înregistrate în scopuri de TVA în România și dacă și-au stabilit

sediul activității economice în România sau, dacă nu au sediul

activității economice în Uniunea Europeană, au totuși un sediu

fix în România.

(3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplinește

condițiile suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este

înregistrată în Registrul contribuabililor, având TVA înscrisă în

vectorul fiscal, cu excepția următoarelor categorii:

a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar

înregistrate în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;

b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar

înregistrate direct în scopuri de TVA în România conform

art. 316 alin. (4) și (6) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului

de declarație 015 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație

de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii

nerezidenți care nu au sediu permanent în România”;

c) persoanele impozabile nerezidente care desfășoară

activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii

permanente, care se înregistrează în scopuri de TVA prin

utilizarea formularului 013 „Declarație de înregistrare

fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți

care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe

sedii permanente” și care au declarat ca stat de rezidență un alt

stat membru al Uniunii Europene.

(4) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea

regimului de import, direct sau prin intermediar, este înregistrată

pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplinește condițiile

prevăzute la alin. (1) și dacă și-a stabilit sediul activității

economice în România sau, dacă nu are sediul activității

economice în Uniunea Europeană, are totuși un sediu fix în

România.

(5) Persoana impozabilă care nu și-a stabilit activitatea

economică în Uniunea Europeană și nu dispune de un sediu fix

în Uniunea Europeană, dar efectuează vânzări intracomunitare

de bunuri la distanță a căror expediere sau transport începe în

România poate opta pentru utilizarea regimului UE cu stat de

înregistrare România, caz în care trebuie să se înregistreze în

scopuri de TVA înainte de realizarea operațiunilor, în

conformitate cu prevederile art. 316 alin. (6) lit. c) din Codul

fiscal.

11. În situația în care persoana impozabilă nu îndeplinește

condițiile pentru utilizarea regimului prevăzute la pct. 10 alin. (1),

(2) și (4), după caz, aceasta este informată, prin intermediul

mesajelor electronice, asupra deciziei de respingere a cererii de

începere a activității. Decizia cuprinde motivele de fapt și temeiul

de drept, precum și mențiuni privind posibilitatea de contestare

potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

12. Dacă persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru

utilizarea regimului special, acesteia i se comunică, prin

intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/aprobare

a cererii de înregistrare pentru utilizarea regimului special și data

acestei decizii.
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13. Persoanei impozabile nestabilite în Uniunea Europeană

care alege România ca stat de înregistrare pentru utilizarea

regimului non-UE i se atribuie un cod de înregistrare special în

scopuri de TVA (utilizând formatul EUxxxyyyyyz), care se

comunică acesteia pe cale electronică. În scopul acestei

înregistrări nu este necesară desemnarea unui reprezentant

fiscal, potrivit art. 314 alin. (4) teza a II-a din Codul fiscal.

14. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în

România care au sediul activității economice în România sau, în

cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea

Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează

să utilizeze regimul UE vor utiliza, potrivit art. 315 alin. (4) din

Codul fiscal, pentru operațiunile impozabile efectuate în

condițiile acestui regim, codul de înregistrare în scopuri de TVA

atribuit în conformitate cu art. 316 din Codul fiscal.

15. (1) Persoanele impozabile, care au sediul activității

economice în România sau, în cazul în care nu au sediul

activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu

fix în România și care optează să utilizeze regimul de import

fără intermediar, vor utiliza, pentru operațiunile impozabile

efectuate în condițiile acestui regim, codul de înregistrare

special în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 315

2

alin. (11) din Codul fiscal (utilizând formatul IMxxxyyyyyyz).

Codul se comunică persoanelor respective prin mijloace

electronice.

(2) Persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în

România, care au sediul activității economice în România sau,

în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea

Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează

să acționeze ca intermediari în cadrul regimului de import, li se

atribuie un cod de înregistrare special, potrivit art. 315

2

alin. (12)

din Codul fiscal, care le permite acestora să acționeze în calitate

de intermediar în contul persoanelor impozabile care utilizează

regimul de import (utilizând formatul INxxxyyyyyyz), care se

comunică acestora pe cale electronică. Acest cod nu poate fi

utilizat de intermediar pentru a declara TVA aferentă tranzacțiilor

impozabile.

(3) De asemenea, persoanelor impozabile pentru care este

desemnat intermediarul, ca persoană obligată la plata TVA în

numele și în contul persoanei impozabile, li se atribuie un cod de

înregistrare special în scopuri de TVA, potrivit art. 315

2

alin. (13)

din Codul fiscal (utilizând formatul IMxxxyyyyyyz), care se

comunică intermediarului pe cale electronică. Acest cod se alocă

pentru fiecare persoană pentru care intermediarul este

desemnat.

(4) Codurile de înregistrare atribuite potrivit alin. (1)—(3) se

utilizează numai pentru regimul de import.

(5) Codurile de înregistrare speciale în scopuri de TVA

(formatul IMxxxyyyyyyz) atribuite potrivit alin. (1) și (3) sunt

înscrise în Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri

de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de

bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de

Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(6) Codurile de înregistrare specială în scopuri de TVA

atribuite persoanelor impozabile care aplică regimul de import

fac obiectul unui schimb automat cu celelalte state membre

într-un mod care să asigure în permanență o vizualizare

actualizată corectă de către statele membre a validității codurilor

care au fost atribuite de toate statele membre.

16. (1) Organul fiscal competent organizează Evidența

națională privind persoanele impozabile care utilizează

regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2 

din

Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de

înregistrare, evidență organizată pentru fiecare regim în parte.

Informațiile privind persoanele impozabile pentru care s-a

acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt înscrise în

această evidență.

(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de

TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal

și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația

privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează acest

regim se menționează în Registrul contribuabililor.

(3) Pentru persoanele impozabile pentru care s-a acceptat

utilizarea regimului de import fără intermediar, informația privind

calitatea de persoană impozabilă care utilizează acest regim,

precum și codul de înregistrare special în scopuri de TVA alocat

potrivit pct. 15 alin. (1) se menționează în registrul contribuabililor.

(4) Pentru persoanele pentru care s-a acceptat calitatea de

intermediar, informația privind această calitate, precum și codul

de înregistrare special atribuit potrivit pct. 15 alin. (2) se

menționează în registrul contribuabililor.

(5) Calitatea de persoană impozabilă care utilizează aceste

regimuri speciale nu anulează obligațiile de declarare și plată a

taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată

în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal.

17. (1) Persoana impozabilă aplică regimul non-UE sau

regimul UE începând cu prima zi a trimestrului calendaristic

următor transmiterii declarației de începere a activității, corect

completată.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care prima

prestare de servicii sau prima livrare de bunuri, care ar putea

face obiectul aplicării regimului non-UE sau regimului UE, este

efectuată înainte de prima zi a trimestrului calendaristic următor

transmiterii declarației de începere a activității, regimul special

se aplică începând cu data primei prestări/livrări, cu condiția ca

persoana impozabilă să notifice organul fiscal cu privire la

începerea activităților sale care pot face obiectul regimului

special, până pe data de 10 a lunii următoare primei prestări sau

livrări. Notificarea se face prin depunerea, în format electronic,

a declarației de începere a activității prevăzute la pct. 6 alin. (1).

18. Persoana impozabilă sau un intermediar care acționează

în contul acesteia aplică regimul de import începând cu ziua în

care persoanei impozabile sau intermediarului i s-a comunicat

codul de înregistrare special în scopuri de TVA pentru regimul de

import, potrivit art. 315

2 

alin. (11) și (13) din Codul fiscal.

19. Informațiile care permit identificarea persoanelor

impozabile care utilizează regimul UE, regimul non-UE sau

regimul de import având România ca stat de înregistrare se

transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin

intermediul rețelei CCN/CSI, conform specificațiilor tehnice

transmise de Comisia Europeană și implementate de Centrul

Național pentru Informații Financiare.

20. Informațiile furnizate de persoana impozabilă la

momentul începerii activității sunt transmise, pe cale electronică,

de către organul fiscal celorlalte state membre ale Uniunii

Europene.

21. Mesajul electronic comun este cel prevăzut în anexa I la

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei

din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în

ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele

impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile

și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări

interne de bunuri.

SECȚIUNEA a 2-a
Modificări ulterioare începerii activității 

supuse regimului special

A. Modificarea datelor de identificare declarate cu ocazia

înregistrării

22. Persoanele impozabile care utilizează regimul UE sau

regimul de import sau intermediarii care acționează în contul

persoanelor impozabile care utilizează regimul de import notifică

organul fiscal cu privire la modificarea datelor declarate inițial,

prin depunerea declarației de mențiuni, potrivit dispozițiilor

Codului de procedură fiscală.
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23. Ca urmare a depunerii declarației de mențiuni, datele de

identificare se modifică în Registrul contribuabililor, se preiau,

cu ajutorul aplicației informatice în Evidența națională privind

persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale

prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal,

respectiv în Registrul codurilor de înregistrare specială în

scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la

distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe,

prevăzut la art. 315

2

alin. (14) din Codul fiscal, organizat de

Agenția Națională de Administrare Fiscală, în situația în care

România este stat membru de înregistrare, și se transmit

celorlalte state membre, potrivit pct. 19—21.

24. Persoanele impozabile care utilizează regimul special

non-UE notifică organul fiscal cu privire la modificarea

informațiilor declarate inițial, prin transmiterea modificărilor

ulterioare pe cale electronică.

25. Pentru modificarea datelor declarate inițial, persoana

impozabilă sau intermediarul notifică organul fiscal până la data

de 10 a lunii următoare celei în care a survenit modificarea, în

caz contrar, aplicându-se dispozițiile art. 336 alin. (1) lit. a) din

Codul de procedură fiscală.

B. Renunțarea la utilizarea regimului, la cererea

persoanei impozabile (excluderea voluntară)

26. (1) Persoana impozabilă care utilizează unul dintre

regimurile speciale trebuie să notifice organul fiscal competent

dacă optează să renunțe la utilizarea regimului special,

indiferent dacă realizează în continuare operațiuni care pot fi

eligibile pentru aplicarea respectivului regim special.

(2) Intermediarul care acționează în contul persoanelor

impozabile care utilizează regimul de import trebuie să notifice

organul fiscal competent dacă optează să renunțe la activitatea

de intermediere sau dacă persoana impozabilă optează să

renunțe la utilizarea regimului special, indiferent dacă realizează

în continuare operațiuni care pot fi eligibile pentru aplicarea

respectivului regim special.

(3) În cazul regimului non-UE sau regimului UE notificarea

se face prin transmiterea cererii de excludere voluntară cu cel

puțin 15 zile înainte de sfârșitul trimestrului calendaristic anterior

celui în care persoana impozabilă intenționează să înceteze

utilizarea regimului. Încetarea aplicării regimului non-UE sau

regimului UE devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului

calendaristic următor.

(4) În cazul regimului de import notificarea se face prin

transmiterea cererii de excludere voluntară de către persoana

impozabilă sau intermediarul care acționează în contul acesteia

cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul lunii anterioare celei în

care persoana impozabilă intenționează să înceteze utilizarea

regimului. Încetarea aplicării regimului de import devine efectivă

începând cu prima zi a lunii următoare, iar persoana impozabilă

nu mai are dreptul să utilizeze regimul pentru livrările efectuate

începând din acea zi.

(5) Cererea se completează și se transmite prin intermediul

portalului electronic al Agenției Naționale de Administrare

Fiscală.

(6) Obligațiile privind TVA aferente livrărilor de bunuri sau

prestărilor de servicii în cadrul regimului non-UE sau regimului

UE, care rezultă după data la care încetarea a devenit efectivă,

sunt îndeplinite direct către autoritățile fiscale ale fiecărui stat

membru de consum.

27. (1) În situația în care persoana impozabilă care utilizează

unul dintre regimurile speciale sau intermediarul care acționează

în contul persoanelor impozabile care utilizează regimul de

import își mută sediul activității economice sau sediul fix într-un

alt stat membru și îndeplinește în continuare condițiile pentru

aplicarea regimului, pentru a continua să utilizeze regimul

trebuie să declare ca stat de înregistrare noul stat membru în

care și-a stabilit sediul activității economice sau noul stat

membru în care are un sediu fix.

(2) În situația în care persoana impozabilă care utilizează

regimul UE pentru livrarea de bunuri nu este stabilită în Uniunea

Europeană, aceasta indică drept nou stat de înregistrare statul

membru din care expediază sau transportă bunuri.

(3) Persoana impozabilă sau intermediarul notifică organul

fiscal competent cu privire la intenția de a schimba statul

membru de înregistrare.

(4) Notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere

voluntară cel mai târziu până în a 10-a zi a lunii următoare celei

în care a avut loc schimbarea sediului. 

(5) Persoana impozabilă sau intermediarul trebuie să solicite

înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit

regulilor specifice acelui stat.

(6) Schimbarea statului de înregistrare se aplică începând

cu data la care persoana impozabilă sau intermediarul

încetează să aibă sediul activității economice sau un sediu fix în

România sau începând cu data la care persoana impozabilă

încetează să expedieze sau să transporte bunuri din România.

28. (1) În situația în care persoana impozabilă sau

intermediarul care nu are sediul activității economice în Uniunea

Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în Uniunea

Europeană și are ca stat de înregistrare România intenționează

să își aleagă un alt stat de înregistrare, aceasta/acesta poate

schimba statul de înregistrare cel mai devreme începând cu

1 ianuarie a celui de-al treilea an calendaristic următor celui în

care s-a înregistrat în România pentru utilizarea regimului

special.

(2) Persoana impozabilă sau intermediarul notifică organul

fiscal competent cu privire la intenția de a schimba statul

membru de înregistrare, potrivit pct. 26 alin. (2)—(4), și

procedează la înregistrarea în regimul special în noul stat

membru, potrivit regulilor specifice ale acelui stat.

29. În situația în care persoana impozabilă sau intermediarul

consideră că nu mai îndeplinește cerințele pentru a utiliza regimul

special trebuie să notifice organul fiscal cu privire la renunțarea

de a utiliza regimul special. Încetarea utilizării regimului devine

efectivă începând cu data de la care persoana nu mai

îndeplinește cerințele pentru a utiliza respectivul regim special.

30. Persoana impozabilă care se găsește în una dintre

situațiile prevăzute la pct. 26—29 este scoasă din Evidența

națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile

speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul

fiscal, respectiv din Registrul codurilor de înregistrare specială

în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la

distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe

prevăzut la art. 315

2

alin. (14) din Codul fiscal, organizat de

Agenția Națională de Administrare Fiscală, în situația în care

România este stat membru de înregistrare, cu data la care

încetarea aplicării regimului devine efectivă. Informațiile privind

istoricul înregistrării în evidență se arhivează electronic. 

31. Informațiile privind încetarea voluntară de utilizare a

regimului special sau schimbarea statului membru de

înregistrare, după caz, se transmit fără întârziere celorlalte state

membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul

electronic comun stabilit în anexa II la Regulamentul de punere

în aplicare (UE) 2020/194.

C. Excluderea de la aplicarea regimului special, din

oficiu, de către organul fiscal

32. (1) Persoana impozabilă care utilizează unul dintre

regimurile speciale va fi exclusă de la aplicarea regimului

respectiv de către organul fiscal competent, potrivit dispozițiilor

art. 314 alin. (6), art. 315 alin. (5) și art. 315

2

alin. (15) și (17) din

Codul fiscal, în oricare dintre următoarele situații:

a) persoana impozabilă notifică organul fiscal că nu mai

efectuează operațiunile reglementate de regimurile respective

sau intermediarul notifică organul fiscal că persoana impozabilă

nu mai efectuează operațiunile reglementate de regimul de

import;
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b) organul fiscal competent constată că operațiunile care fac

obiectul unui regim special au încetat;

c) persoana impozabilă nu mai îndeplinește cerințele pentru

a i se permite utilizarea regimului special;

d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile

regimului special;

e) intermediarul notifică faptul că nu mai reprezintă persoana

impozabilă respectivă. 

(2) Excluderea de la aplicarea regimului non-UE sau a

regimului UE devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului

calendaristic care urmează datei la care decizia de excludere se

transmite pe cale electronică persoanei impozabile, cu excepția

situației în care excluderea este cauzată de schimbarea sediului

activității economice, a sediului fix sau a locului din care începe

expedierea sau transportul bunurilor când excluderea devine

efectivă începând cu data schimbării în cauză.

(3) Excluderea de la aplicarea regimului de import devine

efectivă începând cu prima zi a lunii care urmează datei la care

decizia de excludere se transmite pe cale electronică persoanei

impozabile, cu următoarele excepții:

a) dacă excluderea este cauzată de o schimbare a sediului

activității economice sau a sediului fix al acesteia, caz în care

excluderea devine efectivă începând cu data schimbării în

cauză;

b) dacă excluderea este cauzată de nerespectarea în mod

repetat de către aceasta a normelor acestui regim, caz în care

excluderea devine efectivă începând cu ziua care urmează celei

la care decizia de excludere se transmite pe cale electronică

persoanei impozabile.

(4) Codul de înregistrare special în scopuri de TVA alocat

pentru utilizarea regimului de import potrivit art. 315

2

alin. (11) sau

(13) din Codul fiscal rămâne valabil pe perioada de timp necesară

pentru importul bunurilor care au fost livrate înainte de data

excluderii, dar nu mai mult de două luni de la data respectivă.

(5) Persoana impozabilă exclusă de la aplicarea regimului

de import potrivit alin. (1) va fi eliminată din Evidența națională

privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale

prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal și din

Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA

pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri

importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția

Națională de Administrare Fiscală, potrivit art. 315

2

alin. (15) și

(17) din Codul fiscal.

33. (1) Intermediarul, precum și persoanele impozabile

reprezentate de acesta vor fi eliminate din Evidența națională

privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale

prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal și din

Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA

pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri

importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția

Națională de Administrare Fiscală, respectiv excluse de la

aplicarea regimului de import, potrivit dispozițiilor art. 315

2

alin. (16) din Codul fiscal, în oricare dintre următoarele situații:

a) dacă, timp de două trimestre calendaristice consecutive,

acesta nu a acționat ca intermediar în contul unei persoane

impozabile care utilizează prezentul regim special;

b) dacă acesta nu mai îndeplinește celelalte condiții

necesare pentru a acționa în calitate de intermediar;

c) dacă aceasta nu respectă, în mod repetat, normele

referitoare la prezentul regim special. 

(2) Eliminarea intermediarului din Registrul codurilor de

înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special

pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe

sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare

Fiscală, devine efectivă începând cu prima zi a lunii următoare

datei la care decizia de eliminare se transmite pe cale

electronică intermediarului și persoanelor impozabile pe care le

reprezintă, cu următoarele excepții:

a) dacă eliminarea este cauzată de o schimbare a sediului

activității economice sau a sediului fix al acestuia, caz în care

eliminarea devine efectivă începând cu data schimbării în cauză;

b) dacă eliminarea intermediarului este cauzată de

nerespectarea în mod repetat de către acesta a normelor

regimului de import, caz în care eliminarea devine efectivă

începând cu ziua care urmează celei la care decizia de eliminare

se transmite pe cale electronică intermediarului și persoanelor

impozabile pe care le reprezintă. 

34. (1) În sensul pct. 32 alin. (1) lit. b), în situația în care

persoana impozabilă care utilizează un regim special nu a

efectuat timp de doi ani, în niciun stat membru de consum,

operațiuni care fac obiectul regimului respectiv, se consideră că

persoana impozabilă a încetat activitățile impozabile pentru care

se aplica regimul special.

(2) Încetarea activității potrivit alin. (1) nu împiedică persoana

impozabilă să utilizeze regimul special dacă desfășoară din nou

activități care fac obiectul regimului special.

35. În sensul pct. 32 alin. (1) lit. c) și pct. 33 alin. (1) lit. b) se

consideră că persoana impozabilă sau intermediarul nu mai

îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului

special în situații cum ar fi:

a) persoana impozabilă care utilizează regimul UE nu mai

are cod de înregistrare în scopuri de TVA valid, potrivit legii;

b) persoana impozabilă, care utilizează regimul UE și care

îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278

1 

alin. (1) din Codul

fiscal, nu optează ca locul livrării în cazul vânzării

intracomunitare de bunuri la distanță sau locul prestării

serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune,

precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane

neimpozabile dintr-un alt stat membru să fie stabilit în

conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5)

lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.

36. (1) Pentru aplicarea prevederilor pct. 35 lit. b), organul

fiscal competent identifică, cu ajutorul aplicației informatice,

persoanele impozabile care utilizează regimul UE și care, în

declarațiile speciale de TVA, depuse în România potrivit art. 315

alin. (6) din Codul fiscal, au declarat operațiuni economice a

căror valoare totală, fără TVA, nu depășește, în anul calendaristic

curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nu a depășit această sumă în

cursul anului calendaristic precedent. Persoanele selectate sunt

înscrise în Lista persoanelor impozabile care utilizează regimul

special UE și care ar putea să îndeplinească condițiile prevăzute

la art. 278

1 

alin. (1) din Codul fiscal.

(2) Selecția se face anual, în perioada 1—15 mai, pe baza

declarațiilor speciale de TVA depuse pentru anul precedent și

pentru trimestrul I al anului în care se face selecția.

(3) Organul fiscal competent notifică, prin intermediul

mesajelor electronice, persoanele impozabile care sunt cuprinse

în lista prevăzută la alin. (1) în legătură cu dreptul acestora de

a opta ca locul livrării bunurilor/prestării serviciilor să fie stabilit

în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) sau art. 278

alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar, dacă

efectuează astfel de operațiuni economice, respectiv vânzări

intracomunitare de bunuri la distanță sau prestări de servicii de

telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și

servicii furnizate pe cale electronică către persoane

neimpozabile dintr-un alt stat membru. 

(4) Opțiunea se exercită prin depunerea formularului (085)

„Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275

alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind

Codul fiscal” sau a declarațiilor de mențiuni, după caz, potrivit

modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la primirea notificării.
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(5) Prin notificarea de la alin. (3), organul fiscal informează

persoana impozabilă și cu privire la excluderea de la aplicarea

regimului UE în situația în care, deși aceasta îndeplinește

condițiile prevăzute la art. 278

1 

alin. (1) din Codul fiscal, totuși nu

depune formularul (085) sau declarația de mențiuni, după caz,

prin care să își exercite opțiunea ca locul livrării

bunurilor/prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu

prevederile art. 275 alin. (2) sau art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul

fiscal, în termenul prevăzut la alin. (4). 

(6) Persoanele impozabile care, în urma notificării, optează

să aplice prevederile art. 275 alin. (2) sau art. 278 alin. (5) lit. h)

din Codul fiscal, respectiv expediază sau transportă bunuri, cu

locul de începere a expedierii sau transportului în România,

către un alt stat membru sau prestează servicii de

telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și

servicii furnizate pe cale electronică către persoane

neimpozabile, pentru care locul prestării este la beneficiar, sunt

eligibile pentru utilizarea în continuare a regimului special.

(7) Persoanele impozabile care, în urma notificării, nu depun

formularul (085) sau declarația de mențiuni, după caz, în termenul

prevăzut la alin. (4) sunt excluse de la aplicarea regimului UE. 

(8) Întrucât persoanele impozabile prevăzute la alin. (7) nu

mai îndeplinesc condițiile pentru aplicarea regimului UE, potrivit

prevederilor art. 278

1 

alin. (1) din Codul fiscal, locul livrării

bunurilor/prestării de servicii se consideră a fi la

furnizor/prestator, situație în care informațiile privind valoarea și

taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor se înscriu în

formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

37. În sensul pct. 32 alin. (1) lit. d) și pct. 33 alin. (1) lit. c), se

consideră că persoana impozabilă sau intermediarul nu a

respectat în mod repetat regulile regimului special în sensul

art. 314 alin. (6) lit. d), art. 315 alin. (5) lit. d), art. 315

2

alin. (15)

lit. d), alin. (16) lit. c) sau alin. (17) lit. d) din Codul fiscal, în cel

puțin una dintre următoarele situații:

a) persoanei impozabile sau intermediarului i-au fost

transmise notificări pentru depunerea declarației speciale de

TVA în ultimele 3 perioade de declarare și declarația specială

de TVA nu a fost depusă, pentru fiecare dintre aceste perioade

în termen de 10 zile de la trimiterea fiecărei notificări;

b) persoanei impozabile sau intermediarului i-au fost

transmise notificări pentru efectuarea plății în ultimele 3 perioade

de declarare și aceasta/acesta nu a achitat, pentru fiecare dintre

aceste perioade, suma totală a TVA declarate, în termen de

10 zile de la trimiterea fiecărei notificări, cu excepția cazului în

care suma datorată pentru fiecare perioadă de declarare este

mai mică de 100 euro;

c) dacă în urma unei solicitări din partea statului membru de

înregistrare sau a statului membru de consum și în termen de o

lună de la primirea unei notificări ulterioare din partea statului

membru de înregistrare persoana impozabilă sau intermediarul

nu a pus la dispoziție evidențele sale, pe cale electronică.

38. În cazul în care persoana impozabilă sau intermediarul

se află în una dintre situațiile prevăzute la pct. 32 alin. (1) sau

pct. 33 alin. (1), care atrag excluderea de la aplicarea regimului

special, organul fiscal transmite acesteia/acestuia, pe cale

electronică, decizia de excludere de la regimul special. Decizia

cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept, precum și mențiuni

privind posibilitatea de contestare potrivit dispozițiilor Codului de

procedură fiscală. Informațiile privind istoricul înregistrării în

evidență se arhivează electronic.

39. Informațiile privind excluderea de la aplicarea regimului

special se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin

intermediul rețelei CCN/CSI, potrivit pct. 31.

D. Perioada de carantină

40. Perioada de carantină este perioada în care persoana

impozabilă este exclusă de la utilizarea oricărui regim special

sau în care intermediarul nu poate acționa în numele persoanei

impozabile care utilizează regimul de import.

41. În situația în care persoana impozabilă este exclusă de

la aplicarea unuia dintre regimurile speciale din cauza

nerespectării în mod repetat a normelor aferente regimului

respectiv, persoana impozabilă în cauză rămâne exclusă de la

utilizarea oricăruia dintre regimurile speciale pe o perioadă de

doi ani care urmează perioadei de declarare în care a fost

exclusă persoana impozabilă.

42. Prin excepție de la pct. 41, această prevedere nu se

aplică persoanei impozabile care a utilizat regimul de import și

a fost exclusă de la aplicarea acestuia din cauza nerespectării

în mod repetat a normelor de către intermediarul care a acționat

în numele acesteia.

43. În cazul în care un intermediar este eliminat din Registrul

codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru

Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate

din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de

Administrare Fiscală, pentru nerespectarea în mod repetat a

normelor regimului de import, acesta nu are dreptul să acționeze

în calitate de intermediar pe o perioadă de doi ani care urmează

lunii în care a fost eliminat din registrul respectiv.

44. Perioada de carantină nu se aplică în următoarele situații:

a) dacă persoana impozabilă este exclusă deoarece nu mai

îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului

special respectiv;

b) dacă persoana impozabilă este exclusă deoarece se

presupune că nu a efectuat timp de doi ani, în niciun stat

membru de consum, operațiuni care fac obiectul regimului

respectiv;

c) dacă persoana impozabilă solicită schimbarea statului de

înregistrare pentru utilizarea regimului special.

45. Persoanele impozabile aflate în perioada de carantină

nu pot utiliza regimul special în niciun stat membru al Uniunii

Europene.

46. În situația în care persoana impozabilă îndeplinește

condițiile pentru instituirea perioadei de carantină, organul fiscal

transmite acesteia un mesaj electronic de informare cu privire la

această situație.

47. Informațiile privind instituirea perioadei de carantină se

preiau cu ajutorul sistemului informatic și în Evidența națională

privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale

prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal,

respectiv în Registrul codurilor de înregistrare specială în

scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la

distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe,

organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în

situația în care România este stat membru de înregistrare și se

transmit celorlalte state membre.

48. La data încetării perioadei de carantină, organul fiscal

transmite persoanei impozabile, respectiv intermediarului un

mesaj electronic de informare cu privire la această situație.

Informațiile privind încetarea perioadei de carantină se preiau

cu ajutorul sistemului informatic și în Evidența națională privind

persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale

prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal,

respectiv în Registrul codurilor de înregistrare specială în

scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la

distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe,

organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în

situația în care România este stat membru de înregistrare și se

transmit celorlalte state membre.

49. Informațiile privind instituirea/încetarea perioadei de

carantină se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin

intermediul rețelei CCN/CSI, potrivit pct. 31.

50. Persoana impozabilă care este exclusă de la aplicarea

regimului non-UE sau de la aplicarea regimului UE își
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îndeplinește toate obligațiile privind TVA aferente livrărilor de

bunuri sau prestărilor de servicii care rezultă după data la care

excluderea a devenit efectivă, direct către autoritățile fiscale ale

statului membru de consum în cauză.

CAPITOLUL III

Prevederi privind declararea taxei pe valoarea adăugată

aferente operațiunilor care fac obiectul regimurilor

speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315

2

din Codul fiscal

SECȚIUNEA 1
Completarea și transmiterea declarației speciale de TVA

51. Persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea unuia

dintre regimurile speciale depune la organul fiscal competent,

pe cale electronică, o declarație specială de TVA pentru fiecare

perioadă de declarare, indiferent dacă au fost sau nu efectuate

operațiuni în perioada de raportare, până la sfârșitul următoarei

luni de după încheierea perioadei fiscale, potrivit art. 314

alin. (7), art. 315 alin. (6) sau art. 315

2

alin. (18) din Codul fiscal.

52. Declarația specială de TVA se transmite electronic,

utilizând mesajul electronic comun prevăzut în anexa III la

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei

din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în

ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele

impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile

și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări

interne de bunuri. 

53. Semnarea declarației speciale de TVA se face utilizând

certificatul calificat, în condițiile prevăzute la pct. 9.

54. În declarația specială de TVA se declară informații

precum:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform

art. 316 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care

utilizează regimul UE, codul de înregistrare special în scopuri

de TVA atribuit persoanei impozabile care utilizează regimul

non-UE sau codurile de înregistrare speciale alocate în temeiul

art. 315

2

din Codul fiscal, pentru utilizarea regimului de import;

b) valoarea totală, exclusiv taxa, a operațiunilor supuse

fiecărui regim special efectuate în cursul perioadei fiscale de

raportare, cotele taxei aplicabile și valoarea totală a taxei

corespunzătoare subdivizată pe cote, datorată fiecărui stat

membru de consum în care taxa este exigibilă;

c) valoarea totală a taxei datorate în statele membre de

consum.

55. Sumele din declarațiile speciale de TVA se înscriu cu

valoarea exactă, fără a se rotunji în plus sau în minus la cel mai

apropiat număr întreg.

56. Informațiile prevăzute la pct. 54 lit. b) se completează

separat, pentru fiecare stat membru de consum în care este

datorată taxa pe valoarea adăugată.

57. În situația în care în statul membru de consum a fost

modificată cota de TVA aplicabilă în cursul perioadei de

raportare, în declarația specială de TVA se completează

separat, pentru același stat de consum, informațiile prevăzute

la pct. 54 lit. b) pentru fiecare cotă de TVA aplicabilă în acea

perioadă.

58. În cazul în care persoana impozabilă sau intermediarul

care utilizează regimul UE sau regimul de import deține unul sau

mai multe sedii fixe în alte state membre, de la care sunt

efectuate operațiuni supuse regimului în cauză, declarația

specială de TVA conține, pe lângă informațiile prevăzute la

pct. 54, valoarea totală a serviciilor prestate sau a livrărilor de

bunuri efectuate care fac obiectul acestor regimuri speciale,

calculată pentru fiecare stat membru în care persoana deține un

sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în

scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului

respectiv, și defalcată pe fiecare stat membru de consum.

59. În ipoteza în care persoana impozabilă aplică regimul

non-UE sau regimul UE cu data primei prestări sau livrări, în

condițiile prevăzute la pct. 17 alin. (2), aceasta depune o

declarație separată pentru trimestrul calendaristic în care a avut

loc prima prestare sau livrare.

60. Persoana impozabilă exclusă/care a solicitat retragerea

dintr-un regim și care, în cursul aceleiași perioade fiscale, este

înregistrată în alt regim special depune declarațiile speciale de TVA

pentru fiecare regim în parte, în raport cu operațiunile economice

efectuate și cu perioadele acoperite de regimul respectiv.

61. Persoana impozabilă care își schimbă statul membru de

înregistrare, în condițiile prevăzute la pct. 27, în cursul unei

perioade fiscale, depune declarațiile speciale de TVA atât la

organul fiscal competent din România, cât și în noul stat

membru de înregistrare, referitoare la prestările sau livrările

efectuate în perioadele respective în care statele membre au

fost stat membru de înregistrare.

62. În cazul în care o persoană impozabilă care utilizează un

regim special nu a prestat servicii sau nu a livrat bunuri în cadrul

regimului special în niciun stat membru de consum în cursul unei

perioade de declarare și nu are de efectuat nicio rectificare cu

privire la declarațiile anterioare, aceasta sau intermediarul care

acționează în numele său trebuie să depună o declarație

specială de TVA în care să indice că nu au avut loc prestări de

servicii sau livrări de bunuri în cursul perioadei respective

(declarație specială de TVA „zero”). 

63. În declarația specială de TVA „zero” se înscriu

următoarele:

a) pentru regimul non-UE, codul de înregistrare special în

scopuri de TVA, perioada la care se referă declarația, iar la

rubricile „Valoarea totală a TVA care trebuie plătită” și „Valoarea

totală a TVA rezultată din corecția prestărilor” se înscrie „0”;

b) pentru regimul UE, codul de înregistrare în scopuri de

TVA, perioada la care se referă declarația, iar la rubricile

„Valoarea totală a TVA care trebuie plătită” și „Valoarea totală a

TVA rezultată din corecția livrărilor/prestărilor” se înscrie „0”;

c) pentru regimul de import, codul de înregistrare special în

scopuri de TVA, codul de înregistrare special, perioada la care

se referă declarația, iar la rubricile „Valoarea totală a TVA care

trebuie plătită” și „Valoarea totală a TVA rezultată din corecția

livrărilor” se înscrie „0”.

SECȚIUNEA a 2-a
Gestionarea declarațiilor speciale de TVA

64. După completarea și transmiterea de către persoana

impozabilă sau intermediar, cu ajutorul aplicației informatice, a

unei declarații speciale de TVA, acesteia i se alocă un număr

unic de referință format din codul de țară, codul de înregistrare

în scopuri de TVA și perioada de declarare.

65. Numărul unic de referință este utilizat atât de persoana

impozabilă sau intermediar în procesul de plată a sumelor

declarate, cât și de organul fiscal pentru gestionarea declarațiilor și

pentru transmiterea informațiilor către statele membre de consum.

66. Informațiile conținute de declarația specială de TVA se

transmit de organul fiscal fiecărui stat membru de consum

menționat în declarație prin intermediul rețelei CCN/CSI,

utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III la

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194. În cazul

regimului UE, informațiile din declarația specială se transmit și

fiecărui stat membru din care sunt expediate sau transportate

bunurile, precum și fiecărui stat membru de stabilire din care au

fost prestate servicii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 853/7.IX.2021

13



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.074/2019 

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular 

Grădinița ,,Rose Garden Kids” din orașul Popești-Leordeni 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea

calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare

provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de

învățământ preuniversitar,

având în vedere Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 11 din

27.07.2021, 

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

cu modificările ulterioare,

67. Persoanele impozabile sau intermediarii care nu au depus

declarația specială de TVA în conformitate cu art. 314 alin. (7),

art. 315 alin. (6) sau art. 315

2

alin. (18) din Codul fiscal sunt

notificate prin mijloace electronice cu privire la obligația de a

depune declarația respectivă. Notificarea se transmite în cea de-a

zecea zi de la data la care ar fi trebuit depusă declarația.

68. Informațiile cu privire la transmiterea unei notificări pentru

nedepunerea declarației speciale de TVA se transmit și celorlalte

state membre prin mijloace electronice.

69. În situația în care persoana impozabilă sau intermediarul

nu depune declarația specială de TVA după primirea notificării,

notificările ulterioare și măsurile luate în vederea stabilirii și a

colectării TVA intră în responsabilitatea statului membru de

consum în cauză.

70. Declarația specială de TVA completată după primirea

notificării inițiale transmise de statul de înregistrare sau după

primirea notificărilor ulterioare transmise de statul/statele de consum

se depune în statul de înregistrare, dacă declarația se depune în

cel mult 3 ani de la data la care declarația trebuia depusă. În ipoteza

în care declarația se depune după această perioadă, declarația este

înaintată direct statului/statelor membru/membre de consum pentru

care sunt declarate informațiile.

71. În situația în care o persoană impozabilă sau un

intermediar încetează să utilizeze unul dintre regimurile

speciale, este exclus(ă) de la aplicarea unuia dintre regimurile

speciale sau își schimbă statul membru de înregistrare, potrivit

pct. 27, depune declarația specială de TVA finală și eventualele

declarații anterioare depuse cu întârziere la statul membru care

a fost statul membru de înregistrare în momentul încetării, al

excluderii sau al schimbării. Eventualele modificări ale

declarației finale și ale declarațiilor anterioare care intervin după

depunerea declarației finale sunt efectuate direct la autoritățile

fiscale ale statului membru de consum.

72. În situația în care un intermediar este eliminat din

Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA

pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri

importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția

Națională de Administrare Fiscală, sau își schimbă statul

membru de înregistrare, potrivit pct. 27, depune declarații

speciale de TVA finale pentru toate persoanele impozabile în

numele cărora acționează și eventualele declarații anterioare

depuse cu întârziere la statul membru care a fost statul membru

de înregistrare în momentul încetării, al excluderii sau al

schimbării. Eventualele modificări ale declarațiilor finale și ale

declarațiilor anterioare care intervin după depunerea declarațiilor

finale sunt efectuate direct la autoritățile fiscale ale statului

membru de consum.

SECȚIUNEA a 3-a

Corectarea declarațiilor speciale de TVA

73. Cifrele înscrise într-o declarație specială de TVA,

referitoare la perioade de declarare până la data de 30 iunie

2021, pot fi corectate, după depunerea declarației respective,

numai prin rectificarea declarației în cauză.

74. Se completează câte o declarație rectificativă pentru

fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

75. Informațiile modificate prin declarațiile rectificative se

transmit de către organul fiscal, cu ajutorul sistemului informatic,

fiecărui stat membru de consum în cauză/stat membru în care

persoana impozabilă deține sedii fixe.

76. Cifrele înscrise într-o declarație specială de TVA

referitoare la perioade de declarare începând cu data de 1 iulie

2021 pot fi corectate, după depunerea declarației respective,

numai prin intermediul unor ajustări operate într-o declarație

ulterioară transmisă statului de înregistrare în termen de 3 ani de

la data la care trebuia depusă declarația inițială.

77. În declarația ulterioară se înscriu perioada fiscală și statul

membru de consum la care se referă modificarea, precum și

valoarea totală a TVA rezultată din corecția livrărilor/prestărilor,

care poate fi și negativă.
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Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului educației naționale

nr. 3.074/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de

învățământ preuniversitar particular Grădinița „Rose Garden

Kids” din orașul Popești-Leordeni, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2019, se modifică și

va avea următorul cuprins:

„ANEXĂ
Județul Ilfov

Nr. 

crt.

Denumirea

unității de

învățământ
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c
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R
A
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l
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/
d

a
t
a

Denumirea

persoanei juridice

inițiatoare

Adresa unității de învățământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de

învățământ/

Nivelul de

calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul

pregătirii

de bază

Calificarea

profesională

L
i
m

b
a

 
d

e
 
p

r
e

d
a

r
e

F
o

r
m

a
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e
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n
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ă
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â

n
t

N
u
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ă
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e
 
c
l
a

s
e

ș
c
o

l
a

r
i
z
a

t
e

/
N

u
m

ă
r
 
d

e

e
l
e

v
i

1.

Grădinița

„Rose

Garden

Kids”

3
0

7
4

/
1

5
.
0

1
.
2

0
1

9

1
1

/
2

2
.
0

6
.
2

0
2

1

S.C. Gaga

Garden Kids —

S.R.L.

Orașul  Popești-Leordeni,

Șos. Olteniței nr. 32C—

32G, 

tel.: 0727/130 130,

office@rosegardenkids.ro

Preșcolar — — —

R
o

m
â

n
ă

P
r
o

g
r
a

m
 
p

r
e

l
u

n
g

i
t

9
/
1

3
2

Capacitate maximă de școlarizare*): 11 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 11 formațiuni de studiu/schimbul 1)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete

(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 26 august 2021.

Nr. 5.091.

ministrul educației emite prezentul ordin.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind aprobarea programului școală-pilot pentru „Colegiul Național Gheorghe Lazăr” 

din București

Având în vedere:

— prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de

unități-pilot, experimentale și de aplicație;

— prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare,

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;

— prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind

organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;

— prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021—2022;

— Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021;

— prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Educației, cu modificările ulterioare,
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Art. 1. — Unității de învățământ „Colegiul Național Gheorghe

Lazăr” din București, începând cu anul școlar 2021—2022, i se

acordă statutul de unitate de învățământ pilot, în baza Cererii

înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 28.134 din 22.04.2021.

Art. 2. — Programul de pilotare se va implementa la nivelul

clasei a XII-a și va respecta prevederile Ordinului ministrului

educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea

unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot,

experimentale și de aplicație și prevederile Ordinului ministrului

educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea

Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a

unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot,

experimentale și de aplicație.

Art. 3. — În vederea implementării programului-pilot se

aprobă derogările necesare de la respectarea prevederilor

Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura

anului școlar 2021—2022, în integralitate, și de la prevederile

Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a

unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și

completările ulterioare, astfel:

1. derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) și art. 11 alin. (3)

din Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a

unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul

ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările

și completările ulterioare, astfel încât programul de studiu să

poată fi organizat în conformitate cu nevoile identificate

(semestrul I — 20 de săptămâni, semestrul al II-lea —

14 săptămâni), menținând numărul minim de săptămâni/an și

numărul minim de ore pe disciplină, și programul de studiu să

poată fi organizat în alternanță cu prezență fizică și prezență

online;

2. derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației,

cercetării și inovării nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-

cadru de învățământ pentru clasele a IX-a—a XII-a, filierele

teoretică și vocațională, cursuri de zi, astfel încât unitatea de

învățământ să poată aplica planuri-cadru, să elaboreze la nivelul

unității de învățământ programe personalizate și să stabilească

numărul de ore din trunchiul comun și curriculumul diferențiat,

menținând numărul minim de săptămâni/an școlar, cu

respectarea obiectivelor curriculare de învățare specifice ciclului.

Art. 4. — Prevederile referitoare la contextele specifice/

particulare de organizare și desfășurare a procesului

educațional în unitatea de învățământ precizată la art. 1 vor fi

cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare elaborat

de unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în

vigoare și cu derogările precizate în prezentul ordin.

Art. 5. — Perioada de pilotare este de 4 ani, cuprinsă în

perioada anilor de studiu 2021—2025.

Art. 6. — Prevederile prezentului ordin beneficiază de

portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învățământ

declarată școală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcției

generale pentru implementarea proiectului „România Educată”.

Art. 7. — Unitatea de învățământ documentează normativ și

metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare

și de resursă umană rezultate din pilotare și le va transmite

Ministerului Educației, sub formă de raport, în maximum două

săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.

Art. 8. — Direcția generală învățământ preuniversitar,

Direcția generală pentru implementarea proiectului „România

Educată”, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și

unitatea de învățământ prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 9. — Direcția generală pentru implementarea proiectului

„România Educată” monitorizează și evaluează pilotarea și

propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a

acesteia.

Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 31 august 2021.

Nr. 5.158.

ministrul educației emite prezentul ordin.
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